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Kreaprenör® är en kunskapsallians som sprider kunskap
om Medvetandeeran, om ”vad som verkligen händer” i vår tid
och om ”sånt vi vet att vi inte vet”.

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT SPÄNNANDE
VERKSAMHETSÅR MED KREAPRENÖR
Föreningen Kreaprenör höll årsmöte i Stockholm fredag 5 maj.
Kreaprenör är inne i ett expansivt skede. Medlemsantalet stiger.
Intresset för våra projekt ökar. Hemsidan har moderniserats. Henry
Blom är Kreaprenörs nye webmaster. Vi kommunicerar via sociala media
och KreaprenörNYTT med drygt 1000 prenumeranter. Nya allianser
skapas.
Vi passar på att tacka FEI (Företagsekonomiska Institutet) som serverade
en god lunch och ställde årets årsmöteslokal i centrala Stockholm till vårt
förfogande till mycket fördelaktiga villkor.
LO Landin återvaldes som ordförande. Anders Brogren, affärsstrateg
och marknadsanalytiker med internationell erfarenhet, och Anna
Holtenstam, ekonom med lång erfarenhet av alternativa hälsometoder,
återvaldes som styrelseledamöter. Nya i styrelsen är Lars Bern, tekn.dr.
och välkänd Anthropocenebloggare, samt nye sekreteraren Lars-Olof
Oldén, numera pensionär med tidigare lång erfarenhet som vd i flera
svenska dotterbolag i stora utländska koncerner.
Läs i denna utgåva av KreaprenörNYTT om hur den nya styrelsen
ser på syften och mål med våra pågående och nya projekt.
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RIKSFÖRENINGEN FÖR METABOL HÄLSA - RMH
Riksföreningen grundades på Dalarö i mars och höll på nationaldagen 6
juni sitt första ordinarie medlemsmöte i Tullhuset på Dalarö. Föreningen
har redan mer än 400 betalande medlemmar. Läs mer och gå med själv
på www.metabolhalsa.se
Kreaprenörs projekt FORUM Frisk omorganiseras eftersom vår
Kost & Hälsa Dialog sedan 2004 nu fortsätter och vidgas i RMH.
Fortsättningsvis kommer vi istället att bevaka sjukvården med mål att förändra den i
riktning mot nytänkande om medicineringens för- och nackdelar samt föra en
diskussion om integrativ medicin och etiska frågor inom läkarkåren. Vidare följa den
kommande anstormningen av e-handels plattformar för läkarbesök och
läkarbehandling som Kry och Min Doktor m.fl. Vårt Fokus på Frisk istället för Sjuk
kommer att prövas i en ny form av lokala 3-M hälsocentraler för samlad
information om Mat, Motion och Motivation.

Fortsätt följa Kreaprenörs projekt FORUM Frisk
http://www.creapreneur.se/Projekt-FORUM-Frisk.html

UTVECKLINGEN VISAR ATT MEDIA SOM VI BLIR ALLT VIKTIGARE
www.Creapreneur.se www.Forumfrisk.se www.Sverigesvarar.se
Wikileaks meddelar att CIA nu har teknik för cyberattacker, som ser ut
som de görs från någon annans dator. Teknik med vilken CIA kan stjäla
information och göra intrång, men lämna andras fingeravtryck - andra
som CIA sedan kan skuldbelägga. CIA kan placera barnporr eller annat
komprometterande material på din dator för att misskreditera dig. CIA gör
därmed all officiell amerikansk sanning och bevisföring tvivelaktig.
Ett annat skäl varför fria hemsidor som Creapreneur.se blir allt
viktigare är att etablerade media sprider tillrättalagda nyheter.
Västerländska MSM - Main-Stream-Media - lämnar därmed fältet öppet för
nya media av skiftande kvalitet – en vandalisering av trovärdigheten.
USA-dominerade media är värst, tätt följda av många europeiska och
svenska papegojor.
Sanningens framtid finns i media som du just nu läser, finansierade av
läsare utan avsikt att påverka innehållet, och som läser just för att vi inte är
betalda för att skriva det vi skriver och inte har någon dold agenda.
Är Du med oss behövs ditt stöd för nytänkande med humanism och etik
till plusgiro 231666-9. Årsavgiften är 100:-- TACK PÅ FÖRHAND.
Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 100 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.

2

DEN NYA VÄLFÄRDSBROTTSLIGHETEN
10-20 miljarder kronor om året - motsvarande ett ”Nya Karolinska
Sjukhuset” varje år - snor den nya välfärdsbrottsligheten från våra
arbetslösa, sjuka och handikappade i Sverige meddelar Dagens Nyheter.
Brotten är lätta att begå och straff i det närmaste obefintliga. Samhället är
fullständigt inkapabelt att bemästra denna nya brottslighet.
1) Det råder Vilda Västern i folkbokföringen, denna svenska paradgren från
1600-talet som inte har klarat av att dra nytta av digitaliseringen. ”Uppgifter
som har betydelse för utbetalningar speglar inte verkligheten”. En person kan
lätt skaffa sig flera olika identiteter, som alla sedan kan få bidrag. Staten
hjälper till att snabbt och enkelt ordna körkort för samma person med olika
namn.
2) Myndigheter som betalar ut bidrag saknar system för att dela viktig
information och är dessutom förhindrade av uråldrig lagstiftning. Lagstiftning,
som också är från 1600-talet, saknar självklart regler och etiska begrepp
anpassade till den nya digitala eran.
3) Polisen saknar även på detta område både kompetens och resurser för att
lagföra brotten.
De som drabbas hårdast av bedrägerierna är den miljon svaga och
stödberoende människor, som är klienter i en annan statlig verksamhet som
har brutit ihop p.g.a. inkompetens, resursbrist och brist på visioner. Staten
kallar det Arbetsförmedling, men rätt beteckning är Arbetsförnedring,
eftersom organisationen bygger förväntningar hos sina klienter, som alla med
minsta inblick i verksamheten inser är omöjliga att uppfylla. För att dölja
detta faktum ägnas all tid åt att låta klienterna fylla i meningslösa rapporter
under ständiga hot om repressalier om rapporterna inte produceras i tid.
Andra drabbade är sjuka och gamla människor vars vård samhället snålar in
på genom att förse dem med mat, som ingen själv skulle laga hemma, och
genom att söva ner dem för att göra dem så lite personalkrävande som
möjligt. De som gläds åt detta är Läkemedelsföretagen, som tjänar pengar på
att Staten övermedicinerar åldringar.
Läser du igenom de 8 svenska riksdagspartiernas förslag hur problemen ska
lösas, inser du att det behövs nytänkande. Gå med i kunskapsalliansen
Kreaprenör och var med och utforma nya samhällslösningar.
Anmäl dig på www.creapreneur.se

Läs också Anthropocene om vanvården av våra äldre:
https://anthropocene.live/2017/05/06/vanvarden-av-vara-aldsta-och-sarbaraste-ar-en-skam/
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Om vårt projekt HJÄRNANS Frihet
SLUTA FÖRNEKA ATT TEKNIKEN FINNS
Hjärnforskning och forskning kring AI - artificiell intelligens - är världens
mest betydelsefulla forskning ur alla aspekter såväl ekonomiska som
etiska. Men om verkligheten bakom forskningen hör vi väldigt lite.
Människolik intelligens behöver mänskliga förebilder och forskningen
härmar mänsklig intelligens. Men den etiska diskussionen och kontrollen
av denna forskning är obefintlig…… Vårt mål med projektet Hjärnans frihet
är att få forskare att sluta förneka att teknik finns för att interagera med
och kontrollera människors psykiska funktioner och medvetandet. All
historisk erfarenhet visar att teknik som finns används. Om sådan
forskning på människor görs i Sverige utan informerat samtycke är det
enligt lag fråga om grov kriminell verksamhet. Personer som känner till att
olaglig forskning bedrivs utan att meddela detta är medskyldiga, skriver
LO Landin och docent Olle Johansson på KI i en aktuell debattartikel.

Fortsätt följa Kreaprenörs projekt HJÄRNANS Frihet
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Hjarnans-frihe.html

Om vårt nya projekt AFTER WORK
Kreaprenör anser att det saknas kritisk granskning av vad som händer i
samhället. Journalistkåren har kapitulerat och tomrummet måste fyllas
med lösningsinriktad, nytänkande opinionsbildning, som idag saknas i
Main-Stream-Media. Vi kommer att behandla kritiska frågor för landet
såsom integrationen av nyanlända, arbetsförmedlingens arbetssätt,
globaliseringens konsekvenser och den politiska styrningen av landet.

Följ Kreaprenörs nya projekt med arbetsnamnet AFTER
WORK om samhället bortom Arbetslinjen, om
medborgaransvar, ortsutveckling och närdemokrati
http://www.creapreneur.se/PROJEKT-Sverige-bortom-.html

MISSA INTE - FRÅN PATRIARKAT TILL MATRIARKAT
– om den nya pragmatismen och inkluderande nationalism
http://www.kreaprenor.se/pdf/Den%20nya%20pragmatismen,
%20Paul%20Collier.pdf

Och läs om Dalarömodellen för närdemokrati
http://tullhuset.org/Dalaro-Forum---Vision-D.html
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TÄNK OM DET BLIR KALLARE
Det är dags att vi tar klimathoten – de verkliga klimathoten – på
allvar, skriver Lars Bern i sin tankeväckande blog. Ansvariga ledares
historielöshet och flockmentalitet framstår i den här situationen som
ett betydande handikapp för vårt moderna samhälle. Läs själv om
något som ryska klimatforskare varnat för länge:
https://anthropocene.live/2017/06/07/sverige-saknarberedskap-for-kommande-klimatforandringar/

MÅNADENS POLITISKA CITAT
1) “Medvindsjournalist är lätt att vara. Det är värre i motvind. När man
vet att det finns en sanning där som inte visar sig, och när folk runtom
börjar tröttna, blir likgiltiga och får kalla fötter”, skriver Maria
Schottenius i DN.
2) “The American President has no policies. There are policies drawn by
the American institutions which control the American regime which are the
intelligence agencies, the Pentagon, the big arms and oil companies, and
financial institutions, in addition to some other lobbies which influence
American decision-making. The American President merely implements
these policies, and the evidence is that when Trump tried to move on a
different track, during and after his election campaign, he couldn’t. He
came under a ferocious attack. As we have seen in the past few week, he
changed his rhetoric completely and subjected himself to the terms of the
deep American state, or the deep American regime. That’s why it is
unrealistic and a complete waste of time to make an assessment of the
American President’s foreign policy, for he might say something; but he
ultimately does what these institutions dictate to him. This is not new.
This has been ongoing American policy for decades”,
säger Syriens president Assad.
3) ”När en så råbarkad och ansvarslös man som Trump blir president,
efter att ha fört kampanj mot landets eliter, är det en stark signal om att
det är eliterna som är problemet”, skrev Robert W Merry nyligen i The
American Conservative.
4) “Only two countries stand in the way of Washington’s world hegemony;
Russia and China. Of the two obstacles, Russia is perceived as the largest
constraint on US unilateralism. Europe is dependent on Russian energy,
and Russia’s nuclear weapons systems are highly advanced.
The fact that Russia’s national sovereignty depends so much on Putin’s
leadership makes Russia the most vulnerable to Washington’s intrigue.
Putin can be removed by assassination. But China’s leadership cannot,
because it is collective”, skriver den amerikanske kolumnisten Paul Craig
Roberts.
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MÅNADENS GÖTEBORGSRYKTE
SVT i Göteborg satsar på nytt underhållningsprogram där stadens politiker
ska utfrågas. Bättre än en femfemma blir namnet på programmet.
Vårt motto: Du behöver inte tro på våra rykten. Bara sprid dem.

”PRAETERERA CENSEO CARTHAGINAM ESSE DELENDAM”
”Praeterea censeo” betyder ”för övrigt anser jag” på latin. Romaren
Cato d.ä. avslutade sina tal i senaten med ”För övrigt anser jag att
Carthago bör förstöras”
”Praeterea censeo” att en reform utan en reform av
penningväsendet inte är någon reform. Det sa USAs utrikesminister
William Jennings Brown redan 1896. Och han får alltmer rätt för var
dag som går.
Följ noga den fortsatta utvecklingen
och hör gärna av dig uppmanar
Lars-Olof (LO) Landin
(adress, e-post, telefon nedan i sidfoten)
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